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 أثـر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في جودة التقاريـر املالية 
 من وجهة نظر املراجعيـن الخارجييـن السودانييـن: 

دراسة ميدانية

د. عمر السر الحسن محمد

 أستاذ املحاسبة املساعد
 معهد اإلدارة العامة

اململكة العربية السعودية

د. محمد أبكر أحمد محمد

 أستاذ املحاسبة املساعد
 جامعة الزعيم األزهري

جمهورية السودان

امللخص 1

ــر املاليــة مــن وجهــة نظــر املراجعيـــن  هدفــت الدراســة إلــى قيــاس أثـــر تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة فــي جــودة التقاريـ
الخارجييـــن السودانييـــن، مــن خــال معرفــة وقــع االهتمــام بهــا، وبيــان أثـــر القيــاس واإلفصــاح املحاســبي وفًقــا ألســاس القيمــة 
العادلة في جودة التقاريـــر املالية من وجهة نظر املراجعيـــن الخارجييـــن السودانييـــن. اختبـــرت الدراسة واقع اإلتمام بتطبيق 
محاســبة القيمــة العادلــة فــي بيئــة األعمــال الســودانية. وقيــاس أثـــر القيــاس واإلفصــاح املحاســبي وفًقــا للقيمــة العادلــة فــي 
جــودة التقاريـــر املاليــة، إضافــة إلــى اختبــار وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة طبًقــا للمســمى 
الوظيفي. اعتمد فيها البحث على االستبانة، وُصممت استبانة وزعت على )100( من املراجعيـن الخارجييـن، واملستـرد )98( 
ختبـــرت فرضيــات الدراســة بنمــوذج االنحــدار الخطــي، واختبــار)F( لتحليــل 

ُ
اســتبانة، وقــد ُحللــت البيانــات ببـــرنامج )SPSS(، وا

التبايـــن. توصلت الدراســة إلى أن هناك ضعًفا في واقع تطبيق محاســبة القيمة العادلة في الســودان خاصة )ســوق الخرطوم 
لتطبيــق  إيجابــي ذو داللــة إحصائيــة  أثـــر  يوجــد  أنــه  إلــى  السودانييـــن، إضافــة  املراجعيـــن  نظــر  مــن وجهــة  املاليــة(  لــأوراق 
محاســبة القيمــة العادلــة مــن خــال )القيــاس واإلفصــاح املحاســبي وفًقــا ألســاس القيمــة العادلــة( فــي جــودة التقاريـــر املاليــة، 
وهنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة طبًقــا للمســمى الوظيفــي. وأوصــت الدراســة بضــرورة زيــادة 
االهتمــام بتطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة مــن قبــل ســوق الخرطــوم لــأوراق املاليــة. والعمــل علــى قيــاس األصــول وااللتـــزامات 
 ملشــكات ارتفــاع معــدالت التضخــم 

ً
فــي فتـــرات متقاربــة منتظمــة فــي منظمــات األعمــال الســودانية وفًقــا للقيمــة العادلــة ونســبة

فــي الســودان. 

الكلمات املفتاحية: القيمة العادلة - القياس- اإلفصاح - جودة التقاريـر املالية - املراجعون.

اإلطار العام للدراسة:

نتيجــة للتطــورات املتســارعة فــي االقتصــاد العاملـــي، وصعوبــة التنبــؤ باألوضــاع املســتقبلية للشــركات، جــاء االهتمــام 
باملحاســبة بالقيمــة العادلــة باعتبارهــا مقياًســا يعكــس الحجــم الحقيقــي ألصــول وخصــوم الشــركة التـــي يـــرغب املســتثمر فــي 
اســتثمار أموالــه فيهــا. كمــا زادت الحاجــة إلــى تطبيــق القيمــة العادلــة بعــد انهيــار بعــض الشــركات العماقــة التـــي كانــت تأخــذ 
بمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فــي الــدول املتقدمــة مــع بدايــات القــرن الواحــد والعشريـــن )Cuthbertson, 2002: 420(، وارتبــط 
بالجــودة،  تتصــف  واقعيــة  ملعلومــات  املاليــة  التقاريـــر  لحاجــة مســتخدم  املاليــة  التقاريـــر  بجــودة  العادلــة  القيمــة  مفهــوم 
عــدُّ جــودة التقاريـــر املاليــة مطلًبــا أساســًيا فــي بيئــة األعمــال،  حيــث تمثــل التقاريـــر 

ُ
)Wild & Others, 2007: 240(،  حيــث ت

فــي  تبحــث  الدراســة  هــذه  فــإن  لذلــك  القــرارات؛  اتخــاذ  فــي  عليــه  ُيعتمــد  املحاســبية  للمعلومــات  أساســًيا  مصــدًرا  املاليــة 
العاقــة بيـــن محاســبة القيمــة العادلــة وجــودة التقاريـــر املاليــة مــن وجهــة نظــر املراجعيـــن الخارجييـــن السودانييـــن.

 * تم استام البحث في أبريل 2017، وقبل للنشر في يوليو 2017.
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هدفت الدراسة إلى قياس أثـر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في جودة التقاريـر املالية من وجهة نظر املراجعيـن الخارجييـن 
السودانييـــن، مــن خــال معرفــة وقــع االهتمــام بهــا، وبيــان أثـــر القيــاس واإلفصــاح املحاســبي وفًقــا ألســاس القيمــة العادلــة فــي جــودة 
التقاريـر املالية من وجهة نظر املراجعيـن الخارجييـن السودانييـن. اختبـرت الدراسة واقع اإلتمام بتطبيق محاسبة القيمة العادلة 
فــي بيئــة األعمــال الســودانية. وقيــاس أثـــر القيــاس واإلفصــاح املحاســبي وفًقــا للقيمــة العادلــة فــي جــودة التقاريـــر املاليــة، إضافــة إلــى 
اختبــار وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة طبًقــا للمســمى الوظيفــي. وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك 
ضعًفــا فــي واقــع تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة فــي الســودان خاصــة )ســوق الخرطــوم لــأوراق املاليــة( مــن وجهــة نظــر املراجعيـــن 
السودانييـــن، إضافــة إلــى أنــه يوجــد أثـــر إيجابــي ذو داللــة إحصائيــة لتطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة مــن خــال )القيــاس واإلفصــاح 
املحاســبي وفًقــا ألســاس القيمــة العادلــة( فــي جــودة التقاريـــر املاليــة، وهنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة 
طبًقــا للمســمى الوظيفــي. وأوصــت الدراســة بضــرورة زيــادة االهتمــام بتطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة مــن قبــل ســوق الخرطــوم 
لــأوراق املاليــة. والعمــل علــى قيــاس األصــول وااللتـــزامات فــي فتـــرات متقاربــة منتظمــة فــي منظمــات األعمــال الســودانية وفًقــا للقيمــة 

 ملشــكات ارتفــاع معــدالت التضخــم فــي الســودان.
ً
العادلــة ونســبة
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مشكلة الدراسة:

باســتقراء مشــكات عــدد مــن الدراســات الســابقة كدراســة )Elfki & Hammad, 2015(، ودراســة )ابـــن مالــك وغويلــي، 
2015(، ودراســة، )غراديــة والجفلــة، 2014( نجــد أن  مشــكات الدراســات ركــزت فــي تأثيـــر القيــاس املحاســبي املســتند إلــى 
القيمــة العادلــة فــي الخصائــص النوعيــة للمعلومــات املحاســبية. أمــا دراســة )اللحيــدان، 2013( فقــد تمثلــت مشــكلتها فــي أن 
قياس األصول الحيوية على أساس التكلفة التاريخية وفًقا لتوجيهات لجنة املعاييـر املحاسبية املنبثقة من الهيئة السعودية 
للمحاسبيـــن القانونييـــن، قــد ال يتناســب مــع خصائــص هــذه األصــول. أمــا )Christensen & Nikolaev, 2012( فقــد ركــزت 
 

ً
مشــكلة دراســتهم علــى اجتيــاز محاســبة القيمــة العادلــة لأصــول غيـــر املاليــة الختبــار ســوق األوراق املاليــة باعتبارهــا بديــا
للتكلفــة التاريخيــة فــي القيــاس، و اهتمــت دراســة )خليــل، 2011( بتحليــل أســباب األزمــة املاليــة التـــي اجتاحــت أســواق املــال 
 حــول إيجابيــات وســلبيات محاســبة القيمــة العادلــة. أمــا دراســة )درويــش، 2007( فركــزت مشــكلتها علــى 

ً
العامليــة فأثــارت جــدال

مشــكات تطبيق القيمة العادلة ســواء في كيفية التوصل إلى تقديـــرات القيمة العادلة لعناصر القوائم املالية، وانعكاســاتها 
علــى القيــاس واإلفصــاح املحاســبي. وركــزت دراســة )الحمــدان، 2006( علــى كيفيــة تقييــم االســتثمارات املاليــة بســوق األســهم 
عــدُّ القيمــة العادلــة هــي القيمــة الفعليــة التـــي يجــب أن تقييــم بهــا األســهم أم أن األنســب قيمــة أخــرى مثــل 

ُ
الســعودي. فهــل ت
القيمــة الدفتـــرية.

وبالرغــم مــن أهميــة التقاريـــر املاليــة فــإنَّ االنهيــارات التـــي حدثــت للعديــد مــن الشــركات أدت إلــى اهتـــزاز الثقــة فــي تلــك 
التقاريـــر، األمــر الــذي تطلــب مزيــًدا مــن االهتمــام بتقاريـــر ماليــة تتصــف بالجــودة )الرشــيدي، 2012(. وُياحــظ مــن خــال 
عــرض مشــكلة الدراســات الســابقة التـــي ركــزت علــى أهميــة تطبيــق القيمــة العادلــة فــي بلــدان العالــم املختلفــة التـــي مــن بينهــا 
الســودان، أنــه لــم يتــم االهتمــام بمحاســبة القيمــة العادلــة واالســتفادة منهــا بالصــورة املطلوبــة فــي قيــاس األصــول وااللتـــزامات،  
 أن الســودان يصنــف مــن الــدول التـــي تعانــي مــن مشــكات التضخــم الــذي يؤثـــر بــدوره علــى قيــم األصــول وااللتـــزامات.  

َ
خاصــة

وعليــه فــإن مشــكلة الدراســة تكمــن فــي أنــه بالرغــم مــن امليـــزات التـــي أكدتهــا التجــارب العامليــة الســتخدام محاســبة القيمــة 
 باالهتمــام الكافــي فــي بيئــة األعمــال الســودانية لقيــاس األصــول 

َ
العادلــة، فــإن واقــع تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة لــم يحــظ

وااللتـــزامات واإلفصاح عنها في التقاريـــر املالية، حيث يتم القياس واإلفصاح وفًقا للتكلفة التاريخية، والتـــي ال تصلح في ظل 
ارتفــاع معــدالت التضخــم.  وعليــه ُيمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة فــي التســاؤالت التاليــة:

السؤال الرئيس األول: هل هناك اهتمام بتبني محاسبة القيمة العادلة في بيئة األعمال السودانية؟- 

الســؤال الرئيــس الثانــي: هــل يوجــد تأثيـــر ذو داللــة معنويــة لتبنــي محاســبة القيمــة العادلــة فــي جــودة التقاريـــر املاليــة؟ - 
وتتفــرع منــه األســئلة التاليــة:

هل يؤثـر القياس املحاسبي وفًقا ألساس القيمة العادلة في جودة التقاريـر املالية؟1- 

هل يؤثـر اإلفصاح املحاسبي وفًقا ألساس القيمة العادلة في جودة التقاريـر املالية؟2- 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجابات أفراد عينة الدراسة طبًقا للمسمى الوظيفي؟3- 

أهمية الدراسة:

يمكن توضيح أهمية الدراسة من خال:

األهمية العلمية:

ســد الفجــوة فــي الدراســات الســابقة، واالســتفادة مــن تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة فــي الســودان، وإثـــراء املكتبــة 
العلميــة باالتجاهــات الحديثــة فــي الفكــر املحاســبي ملواكبــة التطــورات العامليــة، ولفــت انتبــاه الباحثيـــن، واملراكــز البحثيــة 

إلجــراء مزيــد مــن البحــوث.
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األهمية العملية:

ازديــاد الحاجــة إلــى تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة فــي ظــل ارتفــاع معــدالت التضخــم، خاصــة بعــد أن أصبــح القيــاس 
وفًقــا للتكلفــة التاريخيــة ال يمثــل الواقــع بمصداقيــة، كمــا إن القيــاس واإلفصــاح عــن األصــول وااللتـــزامات وفًقــا للقيمــة 

العادلــة يعــزز مــن ثقــة مستخدمـــي التقاريـــر املاليــة.

أهداف الدراسة:

قيــاس أثـــر تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة فــي جــودة التقاريـــر املاليــة مــن وجهــة نظــر املراجعيـــن السودانييـــن مــن خــال 
معرفــة وقــع االهتمــام بهــا، وبيــان أثـــر القيــاس واإلفصــاح املحاســبي، وفًقــا ألســاس القيمــة العادلــة فــي جــودة التقاريـــر املاليــة.

فرضيات الدراسة

ختبـر الفرضيات اآلتية:
ُ
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وتحقيًقا ألهدافها ت

الفرض الرئيس األول: يوجد اهتمام بتطبيق محاسبة القيمة العادلة في بيئة األعمال السودانية.- 

املاليــة -  التقاريـــر  جــودة  فــي  العادلــة  القيمــة  لتبنــي محاســبة  إحصائيــة  داللــة  ذو  تأثيـــر  يوجــد  الثانــي:  الرئيــس  الفــرض 
اآلتيــة: الفرضيــات  منــه  وتتفــرع  املنشــورة. 

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية للقياس املحاسبي وفًقا ألساس القيمة العادلة في جودة التقاريـر املالية؟1- 

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي وفًقا ألساس القيمة العادلة في جودة التقاريـر املالية؟2- 

توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجابات أفراد عينة الدراسة طبًقا للمسمى الوظيفي.3- 

اإلطار النظري والدارسات السابقة

 - مفهوم محاسبة القيمة العادلة:
ً

أول

وفًقــا للمعيــار املحاســبي الدولــي رقــم )39( فهــي املبلــغ الــذي يمكــن بــه تبــادل أصــل، أو تســوية التـــزام بيـــن أطــراف مطلعــة 
وراغبــة فــي صفقــة تتــم علــى أســاس تجــاري، )فلــوح، 2011: 131(. كمــا ُعرفــت بأنهــا املبلــغ الــذي يمكــن تحديــده لقيمــة األصــل 
فــي ســوق نشــط بيـــن أطــراف علــى اطــاع ورغبــة فــي التعامــل، ويتــم تحديــد القيمــة مــن خــال عمليــة تتــم علــى أســس تجاريــة 
)القضــاة، 2014: 12(، أيًضــا ُعرفــت بأنهــا القيمــة التـــي يمكــن بهــا تبــادل اإلدارة املاليــة فــي املعلومــات الجاريــة بيـــن األطــراف 
فهــا بأنهــا قيمــة املبلــغ، أو  الراغبــة بخــاف حــاالت البيــع، أو التصفيــة )جمعــة، 2007: 7(، أمــا املعيــار األمريكــي )107( فقــد عرَّ
الصفقــة التـــي تمكــن مــن معادلــة األداة املاليــة بيـــن طرفيـــن لهمــا الرغبــة فــي اقتنائهــا فــي الفتـــرة الجاريــة دون أن يكــون هنــاك 

.)FASB, 107, 1991( إجبــار علــى البيــع بغــرض التصفيــة وتحقيــق الســيولة

ُيســتنتج مــن التعريفــات الســابقة أنهــا اتفقــت علــى أن القيمــة العادلــة هــي املبلــغ، أو القيمــة التـــي يقيــم بهــا األصــل، 
الجــاري. للســعر  وفًقــا  وااللتـــزام 

ثانًيا - مبـررات تطبيق محاسبة القيمة العادلة:

:(Skoda & Bilka, 2012(و )تتمثل مبـررات تطبيق القيمة العادلة في )الخداش، وعبد اللطيف، 2009

ركز على ماءمة املعلومات املحاسبية  لحاجة متخذي القرارات في الوقت املناسب.1- 
ُ
ت

يـرتبط مفهومها باملحافظة على رأس املال العيني لتعكس الصورة الفعلية ألداء املنشأة.2- 

ساعد في تحسيـن عملية التحليل املالي وتوفيـر مؤشرات تقيس األداء الفعلي للمنشأة.3- 
ُ
ت

مكن األسواق املالية من تقديـر القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة لأدوات املالية.4- 
ُ
ت

ساعد معلوماتها في إجراء مقارنات بيـن أدوات مالية لها الخصائص االقتصادية نفسها.5- 
ُ
ت
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ا ألساس القيمة العادلة:
ً

ا - القياس املحاسبي وفق
ً
ثالث

قــاس األصــول املاليــة بشــكل أولــي بالقيمــة العادلــة املضافــة فــي حــال عــدم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح 
ُ
ت

أو الخســارة أو تكلفــة العمليــات، أمــا فــي حالــة التقييــم الاحــق لــأدوات املاليــة الــذي يتــم فــي نهايــة كل فتـــرة ماليــة فتقــاس إمــا 
بالتكلفة املطفأة، أو بالقيمة العادلة، )International Accounting Standards Board, 2009(. كما حدد معيار املحاسبة 
الدولــي رقــم )16( اعتبــارات قيــاس القيمــة العادلــة لأصــول الثابتــة،  حيــث يحــق للمنشــأة أن تختــار مــا بيـــن أســلوب التكلفــة، 

أو إعــادة التقييــم كسياســة محاســبية يمكـــن تطبيقهــا علــى كل بنــود األصــول الثابتــة )زكــي، 2012: 65(.

ا للمعاييـر الدولية:
ً

ا للقيمة العادلة وفق
ً

رابًعا - اإلفصاح املحاسبي وفق

يعتقــد املســتثمرون بشــكل عــام أن محاســبة القيمــة العادلــة تـــزيد مــن شــفافية اإلفصــاح املالــي، وتســهل عمليــة اتخــاذ 
القرارات االستثمارية )فوزي، 2009: 33(، حيث أشار املعيار الدولي )32( إلى أنه يجب علـى الـشركة أن تفـصح عن األصول 
وااللتـــزامات املاليــة بالقيمــة العادلــة فـــي صـــلب القـــوائم املاليــة وعندمــا يكــون ذلــك غيـــر ممكــن، فيجــب اإلفصــاح عــن هــذه 

الحقيقــة فــي اإليضاحــات املتممــة )ســرور، 2012:  582(.

الفعلــي إلعــادة  بالتاريــخ  العادلــة  بالقيمــة  يتعلــق  فيمــا  اإلفصــاح  يتــم   )16( رقــم  الدولــي  املحاســبي  املعيــار  أشــار  كمــا 
التقييــم، ويشــار إلــى مــدى مشــاركة ثمــن مســتقل فــي مجــال التقييــم، والطرائــق واالفتـــراضات املهمــة املســتخدمة فــي التقييــم 
)صالــح، 2009م، 68(. كمــا صــدر فــي مايــو 2011م معيــار التقاريـــر املاليــة رقــم 13 )IFRS( لقيــاس جميــع األصــول املاليــة وغيـــر 

املاليــة وفًقــا للقيمــة العادلــة، وطبــق منــذ ينايـــر 2013م )ســرور، 604(.

خامًسا - املفاضلة بيـن نموذجي القيمة العادلة والتكلفة التاريخية:

تبنــت كثيـــر مــن الــدول تطبيــق مفهــوم القيمــة العادلــة ملــا تتمتــع بــه مــن ميـــزات تفضلهــا علــى التكلفــة التاريخيــة، فذكــر 
)الشيـــرازي، 1990(، و)املعمــوري، 2006( أن هــذه امليـــزات هــي:

موضوعية القياس املحاسبي،  مما يجعل األرقام مائمة، وقابلة للمقارنة.1- 

التحفظ في القياس،  مما يجنب مستخدمـي القوائم املالية عملية اتخاذ القرارات.2- 

عــدُّ نمــوذج قيــاس متعــدد الخصائــص يتــم فيــه قيــاس بعــض األصــول املاليــة بالقيمــة العادلــة، والبعــض اآلخــر 3- 
ُ
ت

بالتكلفــة التاريخيــة. كمــا أشــار )FASB, 157, 2006( إلــى أن للشــركات الخيــار فــي قيــاس بعــض البنــود وفًقــا للقيمــة 
العادلــة، وأن تســتبعد البعــض اآلخــر مــن القيمــة العادلــة.

املتغيـرات االقتـصادية واملاليـة وضحت قصور القياس املحاسبي وفًقا للتكلفة التاريخية )كيسو، 2009: 1316(.4- 

سادًسا - جودة التقاريـر املالية:

  ُيعــد إعــداد التقاريـــر املاليــة ذات الجــودة العاليــة مطلًبــا أساســًيا إلدراج الشــركات فــي األســواق العامليــة )لــزوم، 2015:  
36(. وتتعــدد مفاهيــم جــودة التقاريـــر املاليــة،  فحتــى تتصــف التقاريـــر املاليــة بالجــودة، يجــب أن تتوافــر فيهــا القــدرة علــى 
هــي  الجيــدة  املاليــة  التقاريـــر  وأن   ،)Biddle er.al, 2009( املتوقعــة،  النقديــة  بالتدفقــات  التنبــؤ  فــي  مســاعدة مســتخدميها 
التقاريـــر التـــي تعكــس حقيقــة نتيجــة أعمــال املنشــأة )Ninlaphay & Ussahawanitchakit, 2011( . كمــا أشــارت إحــدى 

الدراســات إلــى أن مفهــوم جــودة التقاريـــر املاليــة يــدور حــول أربعــة محــاور أساســية )الســيد، 527-2015(:

مقدرة التقاريـر املالية على مساعدة مستخدميها في التنبؤ بالتدفقات املالية املتوقعة.1- 

جــودة املعلومــات املحاســبية التـــي تحتــوي عليهــا التقاريـــر املاليــة مــن خــال توافــر مجموعــة مــن الخصائــص النوعيــة 2- 
فــي تلــك املعلومــات.

مدى االلتـزام باملعاييـر املحاسبية عند إعداد التقاريـر املالية.3- 

جودة األرباح، بمعنى احتواء التقاريـر املالية على عمليات إدارة أرباح أقل.4- 
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سابًعا - أهمية محاسبة القيمة العادلة في جودة التقاريـر املالية:

تتمثل أهمية القيمة العادلة في التقاريـر املالية فيما يأتـي )إبـراهيم، 2003: 14(:

تجعل املعلومات املحاسبية أكثـر دقة وماءمة وموثوقية مقارنة بنموذج التكلفة التاريخية.1- 

عــدُّ مكاســب حقيقيــة، كمــا تفصــح عــن األصــول 2- 
ُ
تحــد مــن التاعــب فــي األصــول املاليــة ذات املبالــغ املرتفعــة التـــي ت

املاليــة ذات املبالــغ املنخفضــة لتجنــب خســائر محققــة.

مكــن مستخدمـــي املعلومــات املحاســبية مــن تقييــم األداء املالــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بقيــم وتوقيــت ودرجــة التأكــد 3- 
ُ
ت

الخاصــة بصافــي التدفقــات النقديــة املســتقبلية.

ُيســتنتج ممــا ســبق أن اســتخدام محاســبة القيمــة العادلــة يعكــس املوقــف املالــي الحقيقــي للشــركة، مــن خــال واقعيــة 
املعلومات املحاسبية في ظل ارتفاع معدالت التضخم. وتشيـر التقاريـر املالية للمعلومات الضرورية التـي يحتاجها مستخدم 

املعلومــات املحاســبية - كمــا أشــار )Pauline, 2005: 8( - إلــى أهميــة القيمــة العادلــة فــي التقاريـــر املاليــة فــي النواحـــي اآلتيــة:

االستناد إلى القيمة السوقية ألداة مالية أخرى مشابهة لأداة موضوع التقييم.1- 

االستناد إلى التدفقات النقدية املخصومة املتوقعة يعبـر عن صدق التقاريـر املالية.2- 

دراسة النماذج املختلفة لتقييم الخيارات املتاحة ملعرفة األداء املالي بصورة سليمة.3- 

ثامًنا - الدراسات السابقة:

فيما يلي عدد من الدراسات السابقة ذات العاقة بمتغيـرات الدراسة حسب املنهج التاريخي من األحدث إلى األقدم:

دراســة )زلــوم، 2016)، وهدفــت إلــى بيــان أهميــة جــودة التقاريـــر املاليــة وأثـــرها فــي تكلفــة حقــوق امللكيــة للشــركات 1- 
تكلفــة  فــي  ســلًبا  يؤثـــران  والتحفــظ  الخارجــي،  املراجــع  رأي  أن  إلــى  الدراســة  بورصــة عمــان، وتوصلــت  فــي  املدرجــة 
حقــوق امللكيــة. وأوصــت الدراســة بضــرورة اهتمــام مدقــق الحســابات بمؤشــر إدارة األربــاح ضمــن تقريـــره عــن جــودة 

التقاريـــر.

2015)، وهدفــت إلــى معرفــة أثـــر القيــاس املحاســبي املســتند إلــى القيمــة العادلــة 2-  دراســة )ابـــن مالــك، وغويلــي، 
فــي الخصائــص النوعيــة للمعلومــات املحاســبية للشــركات النشــطة فــي الجنــوب الشــرقي مــن خــال تحليــل الجانــب 
النظــري للقيمــة العادلــة، وتحليــل عاقتهــا باملعلومــات املحاســبية، وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك انقســاًما فــي 

الشــركات للقيــاس وفًقــا للقيمــة العادلــة بيـــن مؤيديـــن ومعارضيـــن.

دراسة )Elfaki & Hammad, 2015)، وهدفت إلى بيان تأثيـر استخدام القيمة العادلة في جودة املعلومات املحاسبية، 3- 
وتوصلــت إلــى أن القيمــة العادلــة تســاهم فــي توفيـــر معلومــات ذات فائــدة ملستخدمـــي القوائــم املاليــة تســاعدهم فــي اتخــاذ 

القرارات، كما إنه توجد عاقة إيجابية بيـن تطبيق القيمة العادلة وموثوقية املعلومات املحاسبية.

دراســة )غراديــة والجفلــة، 2014)، وهدفــت إلــى تحديــد أثـــر القيمــة العادلــة فــي الخصائــص النوعيــة للمعلومــات 4- 
املحاســبية، وبيــان صعوبــات تطبيــق معاييـــر محاســبة القيمــة العادلــة، وتوصلــت إلــى أن تطبيــق محاســبة القيمــة 
العادلــة لــأدوات املاليــة وفًقــا للمعاييـــر املحاســبية الدوليــة يــؤدي إلــى إظهــار نتائــج كانــت أكثـــر واقعيــة حــول إظهــار 
 عــن أثـــرها فــي إضفــاء الثقــة علــى القوائــم املاليــة، وأن اســتخدام محاســبة القيمــة 

ً
األداء املالــي للشــركات، فضــا

العادلــة يــؤدي إلــى ســامة اإلفصــاح املحاســبي وجــودة املعلومــات املحاســبية التـــي تظهرهــا القوائــم والتقاريـــر املاليــة.

دراســة )أحمــد، 2013)، وهدفــت إلــى تقديــم إطــار مقتـــرح لتطويـــر املحاســبة عــن األدوات املاليــة لتحسيـــن جــودة 5- 
التقاريـــر املاليــة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن اإلطــار الحالــي للمحاســبة يعانــي مــن انخفــاض قيمــة األصــول املاليــة مــن 
بعــض جوانــب القصــور، وتتمثــل أهــم تلــك الجوانــب فــي عــدم األخــذ فــي االعتبــار خســائر االئتمــان املتوقعــة عنــد 
قيــاس انخفــاض قيمــة األصــول املاليــة، والتـركيـــز فقــط علــى الخســائر الفعليــة، وال يقــدم اإلطــار الحالــي للمحاســبة 
تقديـــر مبالــغ  املاليــة علــى  التقاريـــر  - معلومــات مفيــدة تســاعد مستخدمـــي  املاليــة  انخفــاض قيمــة األصــول  عــن 

التدفقــات النقديــة املســتقبلية املرتبطــة بــاألدوات املاليــة وتوقيتهــا ومــدى الثقــة فــي تحقيقهــا.
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دراســة )اللحيــدان، 2013)، وهدفــت إلــى تحديــد صاحيــة اســتخدام التكلفــة التاريخيــة أساًســا لقيــاس األصــول 6- 
الحيويــة، ومــدى الحاجــة إلــى تطويـــر املعاييـــر املحاســبية بالســعودية لتبنــي أســس قيــاس محاســبية بمــا يتفــق مــع 
نــوع األصــل الحيــوي دون الخــروج عــن خصائــص جــودة املعلومــات، وتوصلــت إلــى أن االعتمــاد علــى مدخــل التكلفــة 
التاريخيــة أساًســا لقيــاس األصــول الحيويــة عندمــا يكــون األصــل فــي مرحلــة النشــأة، وأمــا االعتمــاد علــى هــذا املدخــل 
فــي املراحــل األخــرى مــن مراحــل التطــور البيولوجــي فلــم يحــظ بالتأييــد، كمــا يوفــر مدخــل القيمــة العادلــة معلومــات 

أكثـــر ماءمــة عــن األصــل الحيــوي خــال مرحلــة االندثــار.

فــي 7-  القيمــة  اســتخدام محاســبة  أهميــة  توضيــح  إلــى  )Christensen and Nikolaev, 2012)، وهدفــت  دراســة 
قياس األصول غيـــر املالية في ســوق األوراق املالية، وتوصلت إلى أن تطبيق محاســبية للقيمة العادلة على األصول 

غيـــر املاليــة أقــل كفــاءة ملتخــذي القــرارات إذا مــا قورنــت بالتكلفــة التاريخيــة.

دراســة )خليل، 2011)، وهدفت إلى دراســة الدور املحتمل ملحاســبة القيمة العادلة في ظل األزمة املالية العاملية، 8- 
وتحديــد متطلبــات اإلفصــاح والقيــاس املحاســبي عــن القيمــة العادلــة مــن خــال دراســة املعاييـــر األمريكيــة والدوليــة 
التـــي تناولــت محاســبة القيمــة العادلــة. وتوصلــت إلــى أن مســتويات قيــاس القيمــة العادلــة علــى الرغــم مــن إمكانيــة 
االعتمــاد عليهــا فــي تقديـــر القيمــة العادلــة فــي الحــاالت التـــي يتوافــر فيهــا الســعر الســوقي وااللتـــزام واألمانــة - تثيـــر 

الشــكوك بشــأن إمكانيــة تاعــب معــدي التقاريـــر املاليــة فــي تقديـــراتها.

دراســة )درويــش، 2007)، وهدفــت إلــى التعــرف علــى اتجاهــات التطــور فــي تطبيــق معاييـــر محاســبية للقيمــة العادلــة 9- 
عــد 

ُ
فــي إعــداد البيانــات املاليــة، وتقييــم هــذه االتجاهــات فــي بيئــة األعمــال األردنيــة. وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج منهــا: ت

القيمــة العادلــة مــن األســاليب الحديثــة املتبعــة فــي القيــاس املحاســبي كحــل لبعــض االنتقــادات التـــي تعرضــت لهــا 
املحاســبة في ظل التمســك بالتكلفة التاريخية، يتأثـــر القياس املحاســبي بتطبيق معاييـــر محاســبة القيمة العادلة، 

خاصــة بقيــاس كل مــن االســتثمارات املاليــة.

والســعودية  10- الدوليــة  املحاســبة  معاييـــر  بيـــن  العاقــة  اســتعراض  إلــى  وهدفــت   ،(2006 )الحمــدان،  دراســة 
باســتخدام القيمــة العادلــة، والتعــرف علــى طبيعــة ونطــاق ســوق األســهم الســعودي. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة 
نتائــج منهــا: وجــود عاقــة معنويــة بيـــن العوامــل التـــي تتأثـــر بهــا القيمــة العادلــة لاســتثمارات املاليــة ومقــدار الطلــب 
علــى االســتثمار محــل التقييــم، وجــود عاقــة معنويــة بيـــن عــدد مــن العوامــل التـــي تــؤدي إلــى تأثيـــر القيمــة العادلــة 

لأســهم فــي قــرارات املستثمريـــن فــي ســوق األســهم الســعودي.

التعليق على الدراسات السابقة:

بعد استعراض الدراسات السابقة يمكن استخاص ما يأتـي:

أكــدت نتائــج معظــم الدراســات أهميــة اســتخدام القيمــة العادلــة فــي القيــاس املحاســبي بعــد الســلبيات التـــي ظهــرت 1- 
علــى مبــدأ التكلفــة التاريخيــة.

أوضحــت بعــض الدراســات التـــي تناولــت اإلفصــاح املحاســبي وفًقــا للقيمــة العادلــة - أن املســتثمر بحاجــة إلــى القيمــة 2- 
الحقيقية لأصول والخصوم واألوراق املالية في الشــركة التـــي يـــرغب االســتثمار فيها.

عــدُّ مطلًبــا 3- 
ُ
اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي ربــط القيمــة العادلــة بجــودة التقاريـــر املاليــة التـــي ت

أساســًيا،  وذلــك مــن وجهــة نظــر املراجعيـــن الخارجييـــن.

فــي صياغــة مشــكلة الدراســة واإلطــار النظــري، وفــي إعــداد 4-  اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة 
وتفسيـــراتها. نتائجهــا  ومناقشــة  أداتهــا، 
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الدراسة امليدانية

 -  التعريف اإلجرائي ملتغيـرات الدراسة
ً

أول

عــرف القيمــة العادلــة بأنهــا القيمــة التـــي يمكــن مبادلــة األصــل أو ســداد 
ُ
املتغيـــر املســتقل - محاســبة القيمــة العادلــة: ت

االلتـــزامات بهــا بيـــن أطــراف راغبــة فــي إتمــام عمليــة تبادليــة حقيقيــة ذات معرفــة معقولــة، ودون أن يكــون هنــاك بيــع جبـــري 
)صالــح، 2009:  26(، ويتــم تناولهــا مــن خــال:

القياس املحاسبي وفًقا للقيمة العادلة هو تسجيل األصول وااللتـزامات بقيمتها السوقية الحالية.1- 

اإلفصــاح املحاســبي وفًقــا للقيمــة العادلــة هــو عــرض املعلومــات املاليــة املرتبطــة بتقييــم األصــول، وااللتـــزامات فــي 2- 
القوائــم املاليــة وفًقــا لقيمهــا الســوقية الحاليــة.

املتغيـــر التابــع - جــودة التقاريـــر املاليــة: يقصــد بهــا صــدق تعبيـــر التقاريـــر املاليــة، وإعطائهــا صــورة حقيقــة وعادلــة عــن 
أداء الشــركة، إضافــة إلــى خلــو تلــك التقاريـــر مــن التحريفــات الجوهريــة )حمــدان، 2011: 418(

ثانًيا - مجتمع وعينة الدراسة: 

فــي  الدراســة  مجتمــع  يتمثــل 
السودانييـــن  الخارجييـــن  املراجعيـــن 
بلــغ  والذيـــن  قانونييـــن(،  )محاسبيـــن 
عددهــم )160( مراجًعــا قانونًيــا )مجلــس 
واملراجعــة،  املحاســبة  مهنــة  تنظيــم 
ختيـــرْت 

ُ
2016(. أما عينة الدراســة، فقد ا

مجتمــع  مــن  بســيطة  عشــوائية  بطريقــة 
الدراســة،  حيث قام الباحثان بتوزيع عدد 100 اســتمارة اســتبانة على املستهدفيـــن، واســتجاب )98( فرًدا بنســبة )98 %(، ومن ثم 
الدراســة: عينــة  خصائــص  اآلتـــي  الجــدول  ويوضــح   ،)%  62.5( الدراســة  للمجتمــع  بالنســبة  الدراســة  عينــة  نســبة  تصبــح 

ياحظ الباحثان من خال الجدول رقم )1( ما يلي:

الدراســة ُمســماهم  1- أفــراد عينــة  إن غالبيــة  املســمى الوظيفــي: 
الوظيفــي أعضــاء فريــق مراجعــة، حيــث بلــغ عددهــم )38( فــرًدا، 
وبنسبة )38.8 %(، يليهم الذيـــن ُمسماهم الوظيفي رئيس فريق 
مراجعــة، وبلــغ عددهــم )29( فــرًدا، بنســبة )29.6 %(، والذيـــن 
ُمســماهم الوظيفــي مديـــر مراجعــة عددهــم )18( فــرًدا، بنســبة 
 )9( عددهــم  شــريك  الوظيفــي  ُمســماهم  والذيـــن   ،)%  18.8(
أفــراد بنســبة )9.2 %(، ممــا يشيـــر إلــى تطبيقهــم الفعلــي ملعاييـــر 
املراجعــة التـــي مــن ضمنهــا معيــار القيمــة العادلــة،  ممــا ُيســاهم 

فــي الحصــول علــى إجابــات تفيــد البحــث بصــورة إيجابيــة.

-2  )%  10.2( بنســبة  أفــراد   )10( عــدد  هنــاك  الخبـــرة:  ســنوات 
 5 خبـــرتهم  تفــوق  الذيـــن  أمــا  ســنوات(   5 مــن  )أقــل  خبـــرتهم 
ســنوات فيمثلــون )88( فــرًدا، بنســبة )99.8 %(،  ممــا يشيـــر إلــى 
أن أغلبيــة أفــراد عينــة الدراســة لهــم خبـــرة فــي الجانــب املحاســبي 
التطبيقــي، ويســاهم ذلــك فــي معرفــة واقــع القيــاس واإلفصــاح فــي 

املاليــة. التقاريـــر 

جدول رقم )1)
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة 

ا لخصائص أفراد عينة الدراسة
ً

وفق

النسبة العدد  الفئة الخاصية

9.2 9 شريك

املسمى 
الوظيفي

18.4 18 مديـر مراجعة
29.6 29 رئيس فريق مراجعة
38.8 38 عضو فريق مراجعة
4.1 4 أخرى

100.0 98 املجموع
10.2 10 أقل من 5 سنوات

سنوات 
الخبـرة

14.3 14 من 5 وأقل من 10 سنوات
41.8 41 من 10وأقل من 15 سنة
22.4 22 من 15 وأقل من 20 سنة
11.2 11  20سنة فأكثـر

100.0 98 املجموع

 املتغير التابع املتغيرات املستقلة         

 

 

 

 القياس املحاسبي وفًقا ألساس القيمة العادلة
جودة التقارير 

 املالية
 
 

 اإلفصاح املحاسبي وفًقا ألساس القيمة العادلة

شكل رقم )1(: نموذج متغيـرات الدراسة
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ا - األساليب اإلحصائية:
ً
ثالث

اعتمــد الباحثــان علــى البـــرنامج اإلحصائــي )SPSS( مــن خــال إيجــاد املتوســط واالنحــراف املعيــاري للتحليــل الوصفــي 
الخطــي  الدارســة، وتحليــل االنحــدار  أداة  ثبــات  مــن  للتأكــد  )ألفــا  كرونبــاخ(،   إيجــاد معامــل  تــم  الدراســة، كمــا  ملتغيـــرات 
ســتخدم أســلوب )ANOVA( ملعرفــة اتجاهــات املبحوثيـــن حســب 

ُ
ــر التابــع، كمــا ا لقيــاس تأثيـــر املتغيـــرات املســتقلة فــي املتغيـ

الخصائــص الشــخصية لعينــة الدراســة كمــا يأتـــي:

رابًعا - اختبار الصدق والثبات:

صــدق أداة الدراســة: للتأكــد مــن صــدق االســتبانة، ومــدى وماءمتهــا لتفسيـــر العاقــة بيـــن متغيـــرات البحــث- فقــد  1-
ُعرضــت علــى عــدد مــن املحكميـــن املتخصصيـــن فــي مجــال املحاســبة، ومجــال اإلحصــاء وعددهــم )7( محكميـــن بهــدف 
جريــْت بعــض التعديــات 

ُ
تقييمهــا، ومراجعتهــا مــن الناحيــة املوضوعيــة واإلحصائيــة، وبنــاء علــى آرائهــم ومقتـــرحاتهم- أ

الازمــة علــى االســتبانة قبــل توزيعهــا.

ثبــات أداة الدراســة: تــم حســاب معامــل »ألفــا كرونبــاخ«   لقيــاس ثبــات أداة  2-
البحــث،  وذلــك كمــا فــي الجــدول اآلتـــي:

يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أن معامــل »ألفــا كرونبــاخ«  للمحــور األول ككل بلــغ 
0.903، وهــو مرتفــع وموجــب اإلشــارة،  ممــا يؤكــد علــى ثبــات املحــور، وهــذا يــدل علــى 

.
ً

أن املقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، ويجعــل التحليــل اإلحصائــي مقبــوال

خامًسا - اإلحصاء الوصفي ملتغيـرات الدراسة:

الحســابية  املتوســطات  بحســاب  الباحثــان  قــام  الدراســة، حيــث  فهــم طبيعــة مجتمــع  إلــى  الوصفــي  يهــدف اإلحصــاء 
يأتـــي: املبحوثيـــن حــول االســتبانة، وذلــك كمــا  إجابــات  اتجاهــات  املعيــاري ملعرفــة  واالنحــراف 

جدول رقم )3)
اقع الهتمام بمحاسبة القيمة العادلة( اإلحصاء الوصفي للمحور األول )و

املقياسالعبارةم
افق  أو
بشدة

افق محايدأو
ل 

افق أو
افق  ل أو

بشدة
املتوسط

النحراف 
املعياري

النتيجة

1
تهتم إدارة املنظمات التـي تتم مراجعتها بمعيار محاسبة 

القيمة العادلة وتدريب موظفيها لتطبيقه.
3750074عدد

موافق4.18.89
37.85107.14.1نسبة

2
إعــادة  علــى  مراجعتهــا  تتــم  التـــي  املنظمــات  إدارة  ركــز 

ُ
ت

منتظمــة. فتـــرات  فــي  أصولهــا  تقييــم 
17651141عدد

موافق3.95.74
17.366.311.24.11نسبة

3
يتــم تقييــم التـــزامات املنظمــات بالقيمــة العادلــة ملعرفــة 

الوضــع الحقيقــي.
0801971عدد

غيـر موافق 1.44.86
بشدة 08.2019.472.4نسبة

4
بضــرورة  املاليــة  لــأوراق  الخرطــوم  ســوق  هيئــة  تهتــم 

العادلــة. القيــم  بمعيــار  االلتـــزام 
0154844عدد

غيـر موافق 1.62.63
بشدة 015.14944.9نسبة

5
بأصــول  املرتبطــة  االســتثمارية  املخاطــر  تحليــل  يتــم 
والتـــزامات املنظمــة قبــل إدراج قوائمهــا فــي الســوق املالــي

07162649عدد
غيـر موافق1.81.96

07.116.326.550نسبة

6
يصــدر مجلــس تنظيــم مهنــة املحاســبة بإصــدار توجيهــات 

لتطبيــق معيــار القيمــة العادلــة
3647087عدد

موافق4.14.85
36.74808.27.1نسبة

7
التضخــم املرتفــع فــي الســودان يؤســر ســلًبا علــى تطبيــق 

محاســبة القيــم العادلــة
899000عدد

موافق بشدة4.91.29
9.89.2000نسبة

جدول رقم )2)
معامالت »ألفا كرونباخ«   لثبات كل 

ُبعد من أبعاد الستبانة واملقياس الكلي

معامالت “ألفا كرونباخ”  عدد العبارات

230.903
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ياحــظ الباحثــان مــن خــال الجــدول رقــم )3( أن اتجاهــات إجابــات املبحوثيـــن حــول هــذا املحــور كانــت كمــا يأتـــي: العبــارة 
األولــى والثانيــة والسادســة كانــت املوافقــة، أمــا العبــارات الثالثــة والرابعــة والخامســة فكانــت اإلجابــة عــدم املوافقــة بشــدة، أمــا 
العبــارة الســابعة فكانــت املوافقــة بشــدة. يســتنتج الباحثــان مــن الجــدول الســابق أن واقــع االهتمــام بمحاســبة القيمــة العادلــة 
ضعيــف مــن قبــل ســوق الخرطــوم لــأوراق املاليــة، ويـــرجع ذلــك للعبــارة الســابعة التـــي تشيـــر إلــى أن ارتفــاع معــدالت التضخــم 

فــي الســودان هــو مــن أهــم أســباب عــدم االهتمــام بمحاســبة القيمــة العادلــة.

جدول رقم )4)
ا ألساس القيمة العادلة(

ً
اإلحصاء الوصفي للمحور الثاني )القياس واإلفصاح املحاسبي وفق

العبارةم
املتوسط

النحراف 
املعياري

النتيجة

ا ألساس القيمة العادلة:
ً

القياس املحاسبي وفق

موافق4.08.82يتم اتباع سعر محدد لقياس األصول الثابتة في املنظمة ملقارنة األداء خال سنوات متعددة.1

موافق4.11.92هناك تـركيـز على اتباع أسلوب التسعيـر الخارجي لتفعيل اتباع القيمة العادلة.2

موافق بشدة4.29.87تذبذب األسعار والتضخم املرتفع يؤثـران في االعتـراف بقيم األصول في الدفاتـر املحاسبية.3

موافق4.18.90قياس أصول وخصوم املنظمات على أساس القيمة العادلة يشيـر إلى كفاءة اإلدارة.4

موافق بشدة4.29.75االعتماد على القيمة العادلة يؤدي إلى قياس سليم للربح الدوري )مقابلة اإليـرادات باملصروفات(.5

ا ألساس القيمة العادلة
ً

افق4.19.63متوسط القياس املحاسبي وفق مو

ا ملعيار القيمة العادلة:
ً

اإلفصاح املحاسبي وفق

موافق بشدة4.35.71يساهم في تجنب مشكات االرتفاع املستمر لأسعار في األصول.1

موافق بشدة4.23.62يوفر معلومات حقيقية عن املنظمة تساعد في التنبؤ باألرباح املستقبلية.2

موافق بشدة4.27.79يساعد في تحليل مؤشر التضخم غيـر الطبيعي من خال تقييم األصول في فتـرات متقاربة.3

موافق4.091.10يساعد على دراسة اتفاقيات إعادة الشراء من حيث طبيعة وقدرات الصفقات وأسس تقديمها.4

موافق بشدة4.34.77يعكس مواكبة املنظمة التباع سياسات محاسبية تتصف باملرونة مع الواقع االقتصادي.5

ا ملعيار القيمة العادلة
ً

افق بشدة4.26.61متوسط اإلفصاح املحاسبي وفق مو

أن   )4( رقــم  الجــدول  خــال  مــن  الباحثــان  ياحــظ 
كمــا  كانــت  املحــور  هــذا  حــول  املبحوثيـــن  إجابــات  اتجــاه 
يأتـــي: البعــد األول- القيــاس املحاســبي وفًقــا ألســاس القيمــة 
بلــغ  حيــث  املوافقــة،   هــو  العــام  االتجــاه  فــكان  العادلــة، 
البعــد   .,63 معيــاري  بانحــراف   ،4.19 الحســابي  املتوســط 
العادلــة  القيمــة  الثانــي اإلفصــاح املحاســبي وفًقــا ألســاس 
بلــغ  حيــث  بشــدة،   املوافقــة  هــو  العــام  االتجــاه  فــكان 
وتشيـــر   .,61 معيــاري  بانحــراف   4.26 الحســابي  املتوســط 
قــادرون  الدراســة  أفــراد عينــة  إلــى أن غالبيــة  القيــم  هــذه 
علــى الحكــم علــى مــدى القيــاس واإلفصــاح املحاســبي وفًقــا 

العادلــة. القيمــة  ألســاس 

    ياحــظ الباحثــان مــن خــال الجــدول رقــم )5( أن 
اتجاه إجابات املبحوثيـــن حول هذا املحور كانت املوافقة،  
حيــث بلــغ املتوســط الحســابي 4.11 بانحــراف معيــاري 57,. 
الدراســة  عينــة  أفــراد  غالبيــة  أن  إلــى  القيــم  هــذه  وتشيـــر 
قــادرون علــى الحكــم علــى جــودة التقاريـــر املاليــة املنشــورة.

جدول رقم )5)
اإلحصاء الوصفي للمحور الثالث )جودة التقاريـر املالية(

املتوسطالعبارةم
النحراف 

املعياري
النتيجة

1
املقــدر ة علــى التأكــد مــن مصداقية 

معلومات التقاريـر املالية.
موافق4.15.82

2
تحديــد ماءمــة املعلومات املســتخرجة 

مــن دفاتـــر املنظمــة مــع أهدافهــا.
موافق4.19.92

3
املقدرة على الحكم على استمرارية 

املنظمة.
موافق4.17.87

4
التقاريـــر  مستخدمـــي  ثقــة  دعــم 

املاليــة. املعلومــات  فــي  املاليــة 
موافق4.0102.90

5
األحــداث  أثـــر  تقويــم  علــى  املقــدرة 

واملســتقبلية. الحاليــة  املاليــة 
موافق4.12.84

6
معرفــة العائــد علــى أســهم املنظمــة 

ومســتوى الربحيــة.
موافق4.03.88

افق4.11.57متوسط كفاءة األداء املالي  مو
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سادًسا - اختبار فرضيات الدراسة:

يتــم  الدراســة،  فرضيــات  اختبــار  قبــل 
لقيــاس  الدراســة  محــاور  بيـــن  االرتبــاط  تحليــل 
املســتقلة  املتغيـــرات  بيـــن  العاقــة  قــوة واتجــاه 
واملتغيـــر التابــع، وذلــك كمــا فــي الجــدول رقــم )6(.

تحليل النحدار الخطي املتعدد:

الفرعيــة  الدراســة  فرضيــات  ختبـــرْت 
ُ
ا

حيــث  املســتقلة،   واملتغيـــرات  التابــع  املتغيـــر  بيـــن  العاقــة  لدراســة  املتعــدد  االنحــدار  نمــوذج  باســتخدام  والثانيــة  األولــى 
تابــع )إســماعيل، 2016: 17(،  مــن املتغيـــرات املســتقلة ومتغيـــر  فــي حالــة وجــود عــدد  نمــوذج االنحــدار املتعــدد  يســتخدم 
ختبـــرْت الفرضيــة الثالثــة مــن خــال اختبــار )ANOVA( ملعرفــة اتجاهــات املبحوثيـــن حســب الخصائــص الشــخصية لعينــة 

ُ
وا

:)216   :2013 الرحمــن،  )عبــد  التاليــة،  الخطــي  االنحــدار  معادلــة  تطبيــق  ويتــم  الدراســة. 

2
حيث إن: 

جودة التقاريـر املالية.
القياس املحاسبي وفًقا ألساس القيمة العادلة.

اإلفصاح املحاسبي وفًقا ملعيار القيمة العادلة 
  
  

 

جودة التقاريـر املالية.
القياس املحاسبي وفًقا ألساس القيمة العادلة.
اإلفصاح املحاسبي وفًقا ملعيار القيمة العادلة.

الخطأ.
الخطأ

 )7( رقــم  الجــدول  خــال  مــن  يتضــح    
 

ً
إجمــاال تؤثـــر  املســتقلة  املتغيـــرات  أن  الســابق 
فــي جــودة التقاريـــر املاليــة مــن خــال وجهــة نظــر 
مســتوى  عنــد  وذلــك  الخارجييـــن،  املراجعيـــن 
مســتوى  قيمــة  بلغــت  إذ   ،)0.05( معنويــة 
املعنويــة الكليــة )0.000(. وفيمــا يتعلــق بالـتأثيـــر 
الفــردي لتلــك األبعــاد فــي جــودة التقاريـــر املاليــة، 
 مــن القيــاس واإلفصــاح 

ً
توضــح النتائــج أن كا

املحاســبي وفًقــا للقيــم العادلــة لهمــا تأثيـــر دال 
وذلــك  املاليــة،  التقاريـــر  جــودة  فــي  إحصائًيــا 
عنــد مســتوى معنويــة )0.05(. وتصبــح معادلــة 

يأتـــي: كمــا  املقــدرة  االنحــدار 

تلخيص نتائج تطبيق تحليل النحدار الخطي املتعدد لتحليل الفرضيات:

اتبع الباحثان أسلوب تحليل االنحدار املتعدد بهدف اختبار فرضيات البحث، وقد كشف تحليل النتائج اإلحصائية 
عــن أن نمــوذج االنحــدار املتعــدد الــذي يتضمــن كل املتغيـــرات املســتقلة يفســر تغيـــر 84.7 % مــن التغيـــر فــي جــودة التقاريـــر 
املاليــة، وذلــك عنــد درجــة ثقــة 95 %، وكشــفت نتائــج التحليــل اإلحصائــي عــن قبــول فــرض العــدم،  حيــث بلغــت قيمــة مســتوى 

املعنويــة أكبـــر مــن 0.05 وذلــك عنــد درجــة ثقــة 95 %.

جدول رقم )6)
حساب معامالت الرتباط بيـن محاور الدراسة

جودة التقاريـر 
املالية

ا 
ً

القياس املحاسبي وفق
ألساس القيمة العادلة

وفًقــا  املحاســبي  القيــاس 
العادلــة القيمــة  ألســاس 

-**0.910معامل االرتباط
-0.00مستوي املعنوية

اإلفصــاح املحاســبي وفًقــا 
ملعيــار القيمــة العادلــة

**0.852**0.848معامل االرتباط
0.000.00مستوي املعنوية

** االرتباط دال عند مستوى معنوية )0.01(-      * االرتباط دال عند مستوى معنوية )0.05(

جدول رقم )7)
نتائج نموذج النحدار الخطي املتعدد ملتغيـرات الدراسة املستقلة واملتغيـر التابع

املتغيـر
معامالت 
النحدار

الخطأ
املعياري

معامالت 
النحدار املعياري

  tقيمة
مستوى 
املعنوية

0.4810.1642.9340.004الثابت
وفًقــا  املحاســبي  القيــاس 
العادلــة القيمــة  ألســاس 

0.6140.0690.6848.9260.000

وفًقــا  املحاســبي  اإلفصــاح 
العادلــة القيمــة  ملعيــار 

0.2490.0720.2653.4600.001

الداللــة الكليــة قيمــة F = 263.768،   درجــات الحريــة = )2، 95(،   مســتوى املعنويــة الكليــة = 
0.844= R2  Adjusted 0.847  معامــل التحديــد املعــدل = R20.000، معامــل التحديــد
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اختبار الفرض الرابع: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجابات أفراد عينة الدراســة طبًقا للمســمى الوظيفي، من خال إيجاد املتوســطات 
واالنحــراف املعيــاري، والخطــاء املعيــاري، وفتـــرة الثقــة، والقيمــة الصغــرى والقيمــة الكبـــرى، إضافــة إلــى اختبــار )F( ملعرفــة 

اتجاهــات املبحوثيـــن حــول عبــارات الدراســة طبًقــا للمســمى الوظيفــي، وذلــك كمــا يأتـــي:

جدول رقم )8)
املتوسط والنحراف والخطأ املعياري وفتـرة الثقة والقيم الصغرى والعظمـي حسب الوظيفة

NMeanالوظيفةاملتغيـر
 Std.

Deviation
 Std.
Error

95% Confidence Interval for Mean
MinimumMaximum

Lower BoundUpper Bound

القياس 
املحاسبي

94.6000.00000.000004.60004.60004.604.60شريك

184.5778.06468.015244.54564.60994.404.60مديـر مراجعة

294.3931.11317.021024.35014.43624.204.60رئيس فريق 

383.9684.62821.101913.76194.17492.604.40عضو فريق 
42.1500.19149.095741.84532.45472.002.40أخرى

984.1898.63465.064114.06264.31702.004.60اإلجمالي

اإلفصاح 
املحاسبي

94.7778.06667.022224.72654.82904.604.80شريك

184.7778.09428.022224.73094.82474.404.80مديـر مراجعة

294.4138.36618.068004.27454.55314.004.80رئيس فريق 

383.8947.57842.093833.70464.08492.404.40عضو فريق 
43.0000.00000.000003.00003.00003.003.00أخرى

984.2551.60634.061254.13354.37672.404.80اإلجمالي

جودة 
التقاريـر 

املالية

94.6852.13029.043434.58504.78534.504.83شريك

184.6389.11785.027784.58034.69754.334.83مديـر مراجعة

294.1494.21978.040814.06584.23303.674.67رئيس فريق 

383.8772.48349.078433.71834.03613.004.33عضو فريق 
42.4583.15957.079792.20442.71222.332.67أخرى

984.1139.56966.057543.99974.22822.334.83اإلجمالي

إلــى وجــود داللــة للمحــاور علــى  الــذي يشيـــر   )F( مــن خــال اختبــار   )9( مــن خــال الجــدول رقــم  يـــن 
َ
للباحث    يتضــح 

التـــرتيب،  حيــث إن احتمــال املعنويــة أخــد القيــم: 
وبذلــك    ،.0.05 املعنويــة  مســتوى  مــن  أقــل   0.00
بيـــن  فــروق  القائلــة: توجــد  البديــل  نقبــل بفرضيــة 

للوظيفــة. تبعــا  اإلجابــات  متوســطات 

مناقشة النتائج والتوصيات

 - النتائج:
ً

أول

والدراســة  النظــري،  اإلطــار  خــال  مــن 
اآلتيــة: النتائــج  إلــى  الباحثــان  توصــل  امليدانيــة 

واقــع االهتمــام بمحاســبة القيمــة العادلة 1- 
فــي  خاصــة  ضعيــف،  شــبه  الســودان  فــي 

جدول رقم )9)
اختبار )f( ملعرفة الفروق في بيـن متوسطات اإلجابات تبعا للوظيفة

املتغيـر
 Sum of
Squares

df
 Mean
Square

FSig.

القياس 
املحاسبي

Between Groups23.92845.98236.741.000
Within Groups15.14293.163

Total39.07097

اإلفصاح 
املحاسبي

Between Groups19.34244.83627.556.000
Within Groups16.32093.175

Total35.66297
جودة 

التقاريـر 
املالية

Between Groups21.02845.25746.784.000
Within Groups10.45093.112

Total31.47897
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سوق الخرطوم لأوراق املالية،  حيث ال يتم التـركيـز على تحليل املخاطر االستثمارية املرتبطة بأصول والتـزامات 
املنظمــة قبــل إدراج قوائمهــا فــي الســوق املالــي،  وذلــك مــن قبــل هيئــة الســوق، كمــا إن ارتفــاع معــدالت التضخــم فــي 

الســودان يجعــل قيمــة األصــول والخصــوم فــي تذبــذب،  ممــا يؤثـــر فــي واقــع تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة.

 فــي جــودة التقاريـــر املاليــة مــن 2- 
ً

وضــح مــن خــال تحليــل نمــوذج االنحــدار املتعــدد أن املتغيـــرات املســتقلة تؤثـــر إجمــاال
خــال وجهــة نظــر املراجعيـــن الخارجييـــن،  وذلــك عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، إذ بلغــت قيمــة مســتوى املعنويــة 
الكلية )0.000(. وفيما يتعلق بالـتأثيـــر الفردي لتلك األبعاد في جودة التقاريـــر املالية، توضح النتائج أن املتغيـــرات 

املســتقلة لهــا تأثيـــر دال إحصائًيــا فــي جــودة التقاريـــر املاليــة، وذلــك عنــد مســتوى معنويــة )0.05(. حيــث إنــه:

يوجد تأثيـــر إيجابي للقياس املحاسبي وفًقا ألساس القيمة العادلة في جودة التقاريـــر املالية، وتتفق مع دراسة أ- 
)اللحيدان، 2013( التـي أكدت أن القياس املحاسبي لأصول يوثـر في معاييـر جودة املعلومات املحاسبية.

مــع ب-  املاليــة، وتتفــق  التقاريـــر  فــي جــودة  العادلــة  القيمــة  للقيــاس املحاســبي وفًقــا ألســاس  تأثيـــر إيجابــي  يوجــد 
دراســة )درويــش، 2007( التـــي أكــدت أهميــة تطبيــق القيمــة العادلــة ســواء فــي كيفيــة التوصــل إلــى تقديـــرات 

املحاســبي. واإلفصــاح  القيــاس  علــى  وانعكاســاتها  املاليــة  القوائــم  لعناصــر  العادلــة  القيمــة 

كمــا أكــدت هــذه النتائــج دراســة )Elfki & Hammad, 2015(، ودراســة )ابـــن مالــك وغويلــي، 2015(، ودراســة ج- 
فــي  إلــى القيمــة العادلــة  )غراديــة والجفلــة، 2014(: حيــث وضحــت نتائجهــا تأثيـــر القيــاس املحاســبي املســتند 
عــُد الخصائــص النوعيــة وجــودة املعلومــات املحاســبية 

ُ
ت الخصائــص النوعيــة للمعلومــات املحاســبية. حيــث 

مؤشــًرا لجــودة التقاريـــر املاليــة.

ــن تغيـــر 84.7 % مــن التغيـــر فــي جــودة التقاريـــر 3-  كمــا يوضــح نمــوذج االنحــدار املتعــدد أن املتغيـــرات املســتقلة تبّيِ
املاليــة،  وذلــك عنــد درجــة ثقــة 95 %، وكشــفت نتائــج التحليــل اإلحصائــي عــن قبــول فــرض العــدم،  حيــث بلغــت 

قيمــة مســتوى املعنويــة أكبـــر مــن 0.05،  وذلــك عنــد درجــة ثقــة 95%.

مــن خــال اختبــار )F( هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة طبًقــا للمســمى الوظيفــي،  4- 
حيــث كانــت القيمــة االحتماليــة )0.00( أقــل مــن مســتوى املعنويــة )0.05(.

ثانًيا- التوصيات:

بعد نتائج الدراسة نو�صي باآلتـي:

ضرورة زيادة االهتمام بتطبيق محاسبة القيمة العادلة من قبل هيئة سوق الخرطوم لأوراق املالية.1- 

التأكيــد علــى الشــركات املدرجــة فــي ســوق الخرطــوم لــأوراق املاليــة بااللتـــزام بمعيــار محاســبة القيمــة العادلــة، وأنــه 2- 
ال يتم إدراج الشــركات التـــي ال تلتـــزم باملعيار.

العمــل علــى قيــاس األصــول وااللتـــزامات فــي فتـــرات متقاربــة منتظمــة فــي منظمــات األعمــال الســودانية وفًقــا للقيمــة 3- 
 ملشــكات ارتفــاع معــدالت التضخــم فــي الســودان.

ً
العادلــة نســبة

العمــل علــى تدريــب وتأهيــل موظفــي اإلدارة املاليــة علــى املعاييـــر الدوليــة، ومواكبــة التطــورات فيهــا، واملعالجــات 4- 
املحاســبية.

اإلفصاح في القوائم املالية، أو اإليضاحات املرفقة بأنه تم تقييم األصول وااللتـزامات وفًقا للقيمة العادلة.5- 
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ABSTRACT

The study aims to measure the effect of applying the accounting of the fair value in the quality of 
financial reporting based of the view of Sudanese external auditors by knowing its importance, the effect 
of measurement and the accounting disclosure according to the fair value based of the view of Sudanese 
auditors. The study examined the application of fair value in Sudanese business environment and the ex-
tent of the effect accounting measurement and disclosure following the fair value in the quality of financial 
reports. Moreover, the study tested the existence of statistical variations to the questionnaire according to 
the job. The questionnaire was distributed to 100 external auditor and the collected was 98 Questionnaire, 
The software SPSS was used for analysis using Multiple Linear Regression and F-test for variation analysis.  
The study concluded that there a weakness in applying the fair value in Sudan, especially in Khartoum Stock 
Exchange based of Sudanese auditors. In addition, there is a statistical positive effect for applying the fair 
value from the accounting measurement and disclosure according to the fair value in the quality of financial 
reporting.  The study recommended to increase the importance of applying the fair value in Khartoum Stock 
Exchange  and to measure the assets and liabilities Within periods among Sudanese business organizations 
according to the fair value due to the problems of inflation in Sudan.

Key word: Fair value – measurement- disclosure- quality of financial reporting- auditors.


